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Beste ouders, verzorgers, 
 
 

voorbereidingen tijdelijke huisvesting 
renovatie/ uitbreiding 

 

 

Sinds vorige week zijn de voorbereidingen voor de tijdelijke huis-
vesting echt zichtbaar. Op de speelplaats bij collega-school De 
Griffioen zijn de portocabins geplaatst. Deze tijdelijke huisvesting 
wordt nu eerst opgeknapt.  

 
Binnenkort zullen we alle ouders uitgebreid informeren over hoe 
de organisatie is gepland rond de huisvesting, het brengen en 
halen van de kinderen, de mogelijkheid voor overblijven enz.  
We houden u op de hoogte!! 

 

Corona 
We merken dat het aantal besmettingen in de thuissituaties ook bij ons op school aan het 
verminderen is. Gelukkig zijn de berichten ook dat er meestal sprake is van milde klachten. Wel heeft 
het gevolgen voor de aanwezigheid van leerlingen op school. Immers wanneer er een lid van het gezin 

positief is getest dienen alle gezinsleden preventief in quarantaine te gaan. 
 
We merken dat er bij ouders vragen zijn op het moment dat een gezinslid positief is getest.  
Dit betekent dat de leerlingen uit dit gezin nog tien dagen thuis moeten blijven, nadat hun positief 
geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is. Uiteraard hopen wij dat de betreffende ouder/ broertje 
of zusje snel weer opgeknapt zal zijn en dat de leerling geen klachten krijgt. 
 

De overige leerlingen van de groep hoeven in deze gevallen niet in quarantaine. Voor de kinderen 
in de groep blijven de richtlijnen zoals deze waren: was regelmatig en goed je handen, gebruik een 
papieren zakdoek en hoest/nies in je elleboog. 
 

Mocht uw kind binnen 14 dagen klachten krijgen die passen bij COVID-19 dan mag uw kind niet 
naar buiten (zie ook de bijgevoegde beslisboom van het RIVM). 

Houd uw kind dan thuis en neem telefonisch contact op met de huisarts of GGD. Mocht uw kind 
worden getest op COVID-19 dan blijft uw kind thuis en heeft geen fysiek contact met anderen 
totdat de testuitslag bekend is. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft (38 graden of hoger), 
blijven alle gezinsleden thuis. Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig, bel 
dan de huisarts. 
 

Wanneer uw kind(eren) preventief thuis moeten 
blijven zullen we voor leerlingen vanaf groep 3 
ervoor zorgen dat er thuiswerk aangeboden wordt. 
U kunt hier contact over opnemen met de 
leerkracht van uw kind. In overleg bekijken we dan 
hoe we het materiaal bij u thuis brengen of dat u 

iemand anders kunt sturen die het kan komen 

ophalen. 
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procedure advisering naar het voortgezet onderwijs 
 
Opmerking vooraf: 
Hieronder leest u de procedure wat betreft de advisering naar het voortgezet onderwijs. In de totstandkoming 

van het (voorlopig) advies op de Horizon zijn geen wijzigingen. Echter is er dit jaar wel het een en ander 
veranderd in het bezoeken van de scholen, dit i.v.m. het Corona virus: 

• Er is geen voorlichtingsmarkt op het voormalig Florijn College. 
• De gezamenlijke open dagen in februari gaan niet door. 
• Veel scholen organiseren online informatieavonden, bekijk hiervoor de website van de scholen! 
• Een aantal scholen organiseert rondleidingen in kleine groepen of individueel, bekijk hiervoor de 

website van de scholen of neem contact op met betreffende school. 

• Op de website https://www.vobreda.nl/  vindt u veel informatie over de scholen en advisering 
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkrachten van de groepen 7 en 8. 

 
Procedure advisering naar het voortgezet onderwijs 
(info gedeeltelijk genomen uit de bron: Wijzer over de Basisschool) 

Mogelijk kunt u zich nog heel goed herinneren hoe de eerste schooldag was toen u voor het eerst naar het 
Voortgezet Onderwijs ging. Dat was vast een spannend moment! 
Als basisschool proberen we de overstap zo goed en bewust mogelijk te maken met alle leerlingen. Nog 
belangrijker is om met leerlingen samen te kijken naar wat nu mogelijk de beste overstap is voor hen 
individueel! 
 
Voor kinderen (en hun ouders) uit groep 8 van de basisschool zijn de eerste maanden van het jaar een 

spannende tijd. Eerst een tijd van afwachten: wat wordt het definitieve advies voor het vervolgonderwijs? En 
vervolgens het uitzoeken van een school. Hoe komt zo’n schooladvies nu tot stand? Wat speelt allemaal mee 
en hoe kom je zelf als ouder en kind tot de keuze voor een school waarop jouw kind het best uit de verf 
komt? 
De leerkrachten van groep 8 informeren hierover de ouders (ouderavond) en de leerlingen uitvoerig. We gaan 

uitvoerig in op de mogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs: welke richtingen zijn er, welk typen school enz. 
Hiermee wordt het voor leerlingen duidelijk welke mogelijkheden er voor hen persoonlijk kunnen zijn.  

 
In groep 8 van de basisschool krijgt een leerling het advies voor het vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke 
stap. Niet voor niets gelden er wettelijke regels rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs. En het is belangrijk dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. 
 

 
Voorlopig schooladvies groep 7 
De meeste scholen geven in groep 7 al een voorlopig 
advies, zodat ouders en kinderen zich alvast kunnen 
gaan oriënteren op scholen die in aanmerking 
komen. Zij gaan dan vaak ook al op de open dagen 
van de scholen kijken. Deze worden meestal rond 

februari gehouden. 

 
 

Dit advies (liever spreken we over het ‘opendag-advies’) in groep 7 wordt gebaseerd op gemaakte toetsen 
uit het (Cito) leerlingvolgsysteem. De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor 
het schooladvies.  
Daarnaast is de werkhouding een doorslaggevende factor: inzet, taakgerichtheid, zelfstandigheid en 

huiswerkhouding. 
 
Hoe komt het schooladvies tot stand? 
Op de Horizon gaat de procedure rond advisering als volgt: 
• In januari zullen de ouders en kinderen van de groepen 7 een opendag-advies van hun kind krijgen. 
Dit advies is een schooladvies en door een werkgroep bepaald. De werkgroep bestaat uit de leerkrachten van 

groep 6,7 en 8, de IB’er en de directie.  
• Tijdens het overgangsgesprek van groep 7 naar groep 8 geven de leerkrachten van groep 7 aan de 
leerkrachten van groep 8 de laatste stand van zaken mbt het mogelijke VO-niveau van de leerlingen. 

https://www.vobreda.nl/
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• In september worden bij de 

ouder/kindgesprekken door de leerkrachten van 

groep 8 naast het welbevinden ook mogelijke 

ontwikkelpunten rond de VO-plaatsing 

besproken. 

• Tijdens de ouderavond in groep 8 (november) 

geven de leerkrachten bij twijfels of 

aandachtspunten rond de VO-plaatsing een 

gericht advies aan het kind en de ouders. Dit 

geldt dus maar voor enkele kinderen.  

 
• In januari houden de leerkrachten het schoolkeuzeadviesgesprek, waarbij uiteraard de leerling 
centraal staat. Zij verwoorden en onderbouwen hierbij het schooladvies.  

Dit kent twee soorten advies: 
- diploma advies: welke verwachting hebben we dat kinderen uitstromen op het eind van het  
  Voortgezet Onderwijs (langer termijn) 
- plaatsingsadvies: dit geeft aan op welk niveau het kind, naar onze verwachting, het beste  
  instroomt in het Voortgezet Onderwijs (korte termijn).  

• Dit alles staat in een Onderwijskundig Rapport en hiermee kunnen kinderen zich gaan aanmelden bij de 
verschillende scholen van het VO.  
 
 

bericht van de werkgroep Sinterklaas 
 
Een bericht namens de werkgroep Sinterklaasviering: 
Veel kinderen zijn er al druk mee: Sinterklaas is weer in ons 
land!  

We gaan weer leuke, gezellige weken tegemoet. De 

avonturen van de Sint en zijn Pieten kunt u volgen bij het 
Sinterklaasjournaal, elke dag om 18.00uur op NPO 3.  
 
Sinterklaas zal ook dit jaar een bezoek brengen aan onze 
school. Helaas zal er, door coronamaatregelen, geen 
intocht zijn. We verwelkomen de Sint en zijn Pieten op 

vrijdag 4 december met groep 1 t/m 5 in de aula.   
 
We vinden het gezellig om op dit feest met z'n allen samen 
te zijn. Daarom zullen de groepen 7 op deze dag ook in ons 
schoolgebouw zijn. 

 

 
Op deze feestelijke dag hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te brengen. De OR zorgt voor een heerlijk 

hapje en een drankje.  
De kinderen van groep 6 t/m 8 brengen hun zelfgemaakte surprise tijdens de inloop (8.30-8.45uur) mee naar 

binnen.  
 
Het belooft een feestelijke dag te worden! 
 
 

herfstleerlingen 
Moet een ‘herfstleerling’ wel of niet naar groep 3? 

 
Een leerling bij de kleuters is een zogenaamde herfstleerling, als het geboren is in oktober, november of 
december. Bij herfstkinderen wordt vaak de vraag gesteld: moet of kan de leerling wel of niet naar groep 
3? Ook als school stellen we ons bij deze leerlingen die vraag.  
 
Wat is het beleid op de Horizon? 
Als school zijn wij van mening dat kinderen, die 5 jaar worden in oktober, november en december in de 

kleutergroep blijven, tenzij de schoolse voorwaarden voldoende zijn ontwikkeld. Met deze voorwaarden 
bedoelen we concentratie, werkhouding, sociaal emotionele vaardigheden, leergierigheid en voldoen aan 
de taal- en rekenvoorwaarden. 
 
Indien we ervan overtuigd zijn dat een leerling deze voorwaarden ruim voldoende beheerst, dan kan de 
leerling de overstap naar groep 3 maken. Zijn deze voorwaarden niet voldoende, dan blijft de leerling in 
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de kleutergroep. In de kleutergroep zijn er voldoende mogelijkheden voor het kind om zich te 

ontwikkelen als voorbereiding op groep 3. De leerkracht zal de overgang altijd met de desbetreffende 
ouders bespreken. 
 
Heeft u alsnog vragen?  
Kom gerust even langs bij de leerkracht of bij onze intern begeleider Elly Schapendonk. 
 

 

van harte welkom! 

 
We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  

(periode van 14 oktober t/m 18 november 2020):       
  
 Joshua Hagenaars  groep 1C/2C 
 Kiki Poppelaars   groep 1A/2A 
     Fabe van Rijckevorsel  groep 1A/2A 
     Thijs Vissers   groep 1C/2C 

   
We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn. 

aanmelden van 2 ½ -jarigen 
Om de organisatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met kinderen 
die de leeftijd van 2½  jaar hebben bereikt of dit binnenkort gaan bereiken, dit te melden bij de directie/ 

administratie.  

Natuurlijk kunt u voor een kennismakingsgesprek / rondleiding een afspraak maken. 
Telefonisch: 076-5413200 of via kbsdehorizon_info@inos.nl 

 
 
 

 

belangrijk bericht rond de kerstviering 
Namens de werkgroep ‘Kerst’ willen we de aanpassing voor het kerstfeest op tijd aan u bekendmaken.  
Er zal dit jaar geen kerstdiner zijn op de donderdagavond. De avondactiviteit komt in zijn geheel te vervallen.  
Hierdoor zal donderdag 17 een gewone schooldag zijn ! 
De kinderen hebben dus de gehele dag gewoon les. 
Het kerstprogramma zal dit jaar bestaan uit o.a. een kerstontbijt op woensdag 16 december. Daar hoort u 
binnenkort meer over vanuit de werkgroep.  
 

belangrijk bericht voor vrijdag 18 december 

 

 
Met instemming van de MR zal vrijdag 18 december een volledig lesvrije dag zijn. 

Alle kinderen zijn dus de gehele vrijdag vrij van school (in eerste instantie 
alleen de vrijdagmiddag). 
Hiermee zijn we beter in de gelegenheid om de ‘grote volksverhuizing’ intern samen 
beter te kunnen regelen. 
 

 
 

buurman op bezoek als gastdocent 
Enkele weken geleden is onze buurman Mos op bezoek in groep 6b geweest.  

Hieronder het verslag van Jop, Stijn en Nikki.  

 
Bezoek van Mos aan onze klas ;) 
 
Wie is Mos? 
Mos is de zoon van onze juf Esther. Mos is 19 jaar. Hij is blind geboren. 
Hij zit op een speciale school voor blinden en slechtzienden in Rotterdam. Hij doet examen HAVO. 

mailto:kbsdehorizon_info@inos.nl
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Sport: Er zijn ook sporten voor blinden zoals Showdown. Showdown is een soort tafeltennis met een rinkelbal.  

Zwemmen: alleen de blinden zwemmen langs de kant en dan voelen ze waar ze zijn. Tandemfietsen: dat is een 
fiets die twee zadels heeft dus je kan er samen op fietsen en het is ook handig voor blinden en slechtzienden. 
Muziek: Mos speelt piano, keyboard en accordeon. 
 
Stoklopen: Mos loopt net zoals gewone mensen maar dan met een stok. 
Die stok komt dan ergens tegenaan en dan weet Mos dat hij daar niet kan lopen. 
Braille: Mos kan braille schrijven en lezen. 

Mos kan weten wat er op de computer staat door de brailleleesregel en wij hebben ook geoefend met braille. 
 
Mos hoort heel goed en voelt heel goed. 
Mos zijn telefoon leest het bericht voor en de computer ook. 
Mos kan met een apparaatje drinken inschenken. Dat apparaatje gaat piepen wanneer het glas bijna vol is.  
 

Wij hebben een topografie kaart van Mos gezien met braille. 

Mos heeft ook een Donald Duck in braille met plaatjes die je kan voelen.  
 
Het was leuk dat Mos langs kwam.   
 
Gr Jop, Stijn en Nikki. Van groep 6b. 
 

   in gesprek met Mos:                        onze namen in Braille: 

 
 

 
 

De Kinderraad vergadert weer! 
 

 

Sinds september is de nieuwe Kinderraad weer actief 

aan de slag. Op Prinsjesdag zijn de leden (anoniem) 

gekozen door de kinderen van de groepen 5 t/m 8.  
Samen praten ze met meneer Frank over zaken die op school 
beter of prettiger kunnen.  
Dit jaar zijn de volgende kinderen gekozen:  
 * bovenste rij: 
    Rein (gr 8a), Giel (gr 6b), Emma (gr 7a) en Floris (gr 5a) 
 * middelste rij: 

    Lana (gr 5b) en Yfke (gr 8b) 
 * onderste rij: 
    Pleun (6a) en Femke (7b) 

 
Namens de Kinderraad van de Horizon zit Yfke ook in de 
gezamenlijke Kinderraad van Inos, die dit jaar ook gestart is.  
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verkeersveilig: week van de zichtbaarheid 
Info BrabantsVerkeersVeiligheidslabel: 
 

Bijna een kwart van de kinderen zet zijn of haar fietsverlichting niet aan in 
het donker. Bovendien doen hun ouders het niet veel beter. Dat blijkt uit 
onderzoek van de ANWB onder ruim 3000 ouders en kinderen. 
Met goede fietsverlichting neemt de kans op een aanrijding met 20% af. 
Om ervoor te zorgen dat jong en oud hun licht wel aanzetten organiseert 
de ANWB haar jaarlijkse Fietsverlichtingsactie. 

Heb jij je fietsverlichting aan in het donker?  
 
Alle kinderen van de bovenbouw hebben reflecterende stickers ontvangen 
om op hun fiets te plakken. Hiermee zijn ze zeker in de donkere dagen 
beter zichtbaar. Hier ziet u dat Noor en Gijs de stickervellen uitdelen in de 

groepen.  

 
 

Hoe zat het verder ook alweer met fietsverlichting? 
• Geel of wit licht voor, rood licht achter. 
• Het licht mag niet knipperen, maar moet recht vooruit of juist recht achteruit schijnen. 
• Losse lampjes mag wel, mits goed zichtbaar geplaatst op je stuur, (rug)tas of op de borst of rug. 
• Ook verplicht: reflectie op de achterkant van je fiets (rechthoekig), en op de trappers en wielen of 

banden. 
 

de port folio’s  
 

  

 

Deze week zijn alle portfolio’s weer mee naar huis 
gegaan. Normaal gesproken kunt u ze, na enige 
weken, weer retour naar school geven. 
 
MAAR……. gezien de grote verhuizing rond de 

tijdelijke huisvesting willen we alle ouders 
vriendelijk  vragen de portfolio’s voorlopig thuis 
te bewaren.   
 
Op een later tijdstip (wanneer we allemaal weer 
goed gesetteld zijn) zullen we op tijd aangeven als 

de portfolio’s weer terug naar school mogen komen.  
 

 
 

een vriendelijke reminder van de Ouderraad 
 

Een bericht namens de penningmeesters van de Ouderraad: 
Op 28 oktober jl. is de brief over de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd. Inmiddels heeft al 38% van de ouders 

een ruime bijdrage overgemaakt! Ontzettend bedankt daarvoor! 
 

Mocht je nog niet in de gelegenheid geweest zijn, dan hierbij een vriendelijke reminder        
 
“In de jaarvergadering van 30 september jl. is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 
vastgesteld op € 12,50 per kind. Je bent vrij dit bedrag op eigen initiatief te verhogen, zodat er meer mogelijk 
gemaakt kan worden. Hieronder een voorbeeld van een aantal opties: 
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Maak je eigen keuze, met welk bedrag jij wilt bijdragen aan alle activiteiten. 
 
Wij verzoeken je de bijdrage te voldoen door middel van een eigen overboeking op: 
 
IBAN NL40 RABO 0142 5801 20 t.n.v. OUDERRAAD DE HORIZON R.K. BASISSCHOOL DE HORIZON. 
 
Wil je dit doen onder vermelding van de voor- en achternaam van het kind/ de kinderen waarvoor je de 

bijdrage stort? Het vermelden van klas/groep maakt het voor het bijhouden van de bijdragen een stuk 
makkelijker voor de penningmeester (s). 
 
Mede namens de kinderen, bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Namens de ouderraad, 

Eric Martens & Claudia van den Bliek 

Penningmeesters 
 
 

bericht van de GMR 

 
 

Nieuwe (vice)voorzitter GMR INOS 

 
De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter! 
Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe rolverdeling. We zijn 

erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op zich neemt. Samen met het ouderlid 
Jan-Willem Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft de GMR een sterke basis om mee te praten, mee te 
denken en mee te beslissen over bovenschools INOS-beleid. 

 
Hieronder stellen zij zich voor: 

 

 
Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in Breda. Ik ben 35 jaar en ben 
getrouwd met Jeroen. Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, een jongen van 3 
en een jongen van 1 jaar. Ik ben binnen INOS zo’n 11 jaar werkzaam. Ik ben 

begonnen op het VSO Breda College als leerkracht, na heel wat jaren ben ik sinds 
kort werkzaam op Ons Sbo en van de vele rollen nu in de rol van Intern 
begeleider. 
Sinds dit jaar lid geworden van de GMR en ik mag de voorzittersrol op me nemen. 
Ik heb er enorm veel zin in om met de leden samen te brainstormen over allerlei 
zaken rondom personeel, onderwijs en financiën.  

Naast mijn werk zit ik binnen de tennis in het verenigingsleven en houd ik van 
gezelligheid! 
 

 

 
Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens waarvan onze jongste Floris 
op SO het Kasteel zit. Sinds 2 jaar zit ik als ouderlid in de GMR en de GMR 

commissie financiën. Er gebeurt een hoop in het onderwijs zeker in deze 
uitdagende corona tijd en ik vind het erg mooi om mijn steentje bij te kunnen 
dragen en het ouderperspectief te kunnen geven. Ik heb er veel zin in om als 
vicevoorzitter samen met alle leden van de GMR een goede en zinvolle invulling te 
geven aan de medezeggenschap binnen INOS. Als er ouders zijn met vragen over 
bovenschoolse zaken, neem dan gerust contact met me op! 

 
Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via het mail adres gmr@inos.nl  Wil je 

meer weten over de GMR?  
Ga naar https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 

 

Tot de volgende Horizontaal!  
Met vriendelijke groet, namens het team,  
Frank Op de Beek                                                            

mailto:gmr@inos.nl
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/

